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Vážení a milí čtenáři,

blíží se Vánoce, nejhezčí část roku, kdy bychom se měli
zastavit, oddechnout a užívat si vánoční klid a pohodu se
svými nejbližšími.

Chvilku odpočinku si můžete užít i s naším
newsletterem, ve kterém se dočtete, jaký pro nás byl rok
2021 a co všechno se nám podařilo. Dozvíte se o novém
projektu, který budeme v příštím roce realizovat,
nechybí ani již tradiční toulky.

Děkujeme vám za vaši přízeň, za to, že i přes všechna
opatření naší knihovnu navštěvujete, že čtete náš
newsletter, chodíte na naše akce, posloucháte naše
podcasty nebo nás sledujete na sociálních sítích. Velmi
si toho vážíme!

Přejeme Vám klidné vánoční svátky a šťastný nový rok
2022! 

ÚVODNÍK
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INFORMACE Z KNIHOVNY

Stejně jako v předcházejícím roce provoz v knihovně ovlivnila covidová epidemie.
Ze začátku roku byla knihovna pro veřejnost zavřena, a tak jsme toto období využili
na revizi knihovního fondu nebo vyřazování knih. Od února jsme půjčovali knihy
alespoň formou výdejního okénka. Toto omezení trvalo až do dubna, kdy jsme        
s radostí mohli pustit čtenáře do našich prostor, aby si mohli knihy sami vybrat.
Hned v lednu jsme začali vydávat elektronický newsletter, který si přečetlo už více
než 6 500 čtenářů.  Dozvíte se v něm aktuální provozní informace, zajímavosti        
a novinky z knihovny, nechybí ani naše Toulky s knihovnou nebo významné dny.
Jakmile jsme otevřeli, začali jsme nabízet služby jako je balení knih a učebnic,
kroužková vazba a laminování, které využívají nejen studenti.
Na jaře loňského roku byly instalovány v oddělení pro dospělé a v dětském
oddělení venkovní elektrické žaluzie, které byly pořízeny v rámci dotace        
z Programu rozvoje venkova. Díky nim dochází k efektivní regulaci světla a tepla
především v letních měsících, kterou ocení nejen naši zaměstnanci, ale také
čtenáři. 
Již nějakou dobu půjčujeme deskové hry, které jsme přesunuli z audiovizuálního
oddělení a nově si je můžete vypůjčit v dětském oddělení nebo v oddělení pro
dospělé. S výběrem vám pomůže jejich rozdělení dle věku a názvu, které najdete na
našich webových stránkách.
Dětské oddělení má od června svůj Instagram a Facebook a také svého maskota
Bookyho, se kterým se můžete kdykoliv během otevírací doby seznámit.
Knihovna nově umožňuje prostřednictvím Národní knihovny přístup k dílům
nedostupným na trhu, která jsou dosud chráněna autorským zákonem 
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(tj. neuplynulo 70 let od smrti všech autorů) a nejsou již dostupná na knižním trhu.
Nejen naši čtenáři můžou využít novou službu Kniha z knihovny, díky které dojde
k přidružení objednávky k té naší a čtenář tak nemusí platit poštovné.
V létě jsme začali s naší Kafárnou točit a publikovat podcasty, nebo-li Kafárenské
rozhovory, ve kterých si povídáme se známými osobnostmi nejen z Benešova.
Celkem jsme vyzpovídali už 15 zajímavých hostů, které si poslechlo téměř 10 000
posluchačů. 
Na podzim jsme otevřeli ve zkušebním provozu T-zónu, prostor pro teenagery, kde
jsou k dispozici multifunkční hrací stůl, 2 počítače, flipchart nebo keybord,
samozřejmostí je připojení k wi-fi. Prostor je tak možné využít jak pro učení, tak ke
zkrácení dlouhé chvíle při čekání na autobus či vlak nebo zájmový kroužek. Pro
menší děti jsme připravili 3 kluby – čtenářský, tvořivý a klub deskových her. 
Na podzim jsme zrealizovali několik akcí. Tou největší byla Noc literatury, díky
které jsme navázali spolupráci s místními divadelními spolky a dále pak Týden
knihoven. Během této celotýdenní akce jsme si poslechli přednášku o léčivých
účincích hub, nechyběl tradiční swap, hledali jsme noční knihovnickou kešku a děti
si mohly vyzkoušet, jaké je to být knihovníkem. Po celý týden jste nás mohli vidět
stylově oblečené. 
Také v letošním roce jsme se zapojili do projektu Dobrovolnictví. Během loňského
roku jsme tak spolupracovali se 7 dobrovolníky, kteří nám pomáhali s balením knih,
doplňováním knihovničky v benešovské nemocnici, se semínkovnou, s prodejem
vyřazených knih, SWAPem a dalšími aktivitami.
Ani spolupráce s jinými organizacemi nám není cizí. Kromě zmiňovaných
divadelních spolků jsme v loňském roce spolupracovali s organizací Rytmus, o.p.s.
(zajištění praxe, realizace přednášky), s organizací Dementia I.O.V., z.ú (realizace
přednášky) nebo s Vyšší odbornou školou a Střední zemědělskou školou Benešov
(zajištění vánoční výzdoby).
V loňském roce jsme se s knihovnou zapojili do veřejných sbírek, konkrétně do
sbírky České dny proti rakovině, sbírky Paměť národa, a za zmínku stojí také sběr
starých a nepotřebných mobilů, jejichž sběrem jsme přispěli na aktivity Jedličkova
ústavu a škol.
Musíme také zmínit grant Nadace OSF (Open Society Fund) na podporu mediální
gramotnosti dětí, který jsme získali s projektem Mediální vzdělávání v Městské
knihovně Benešov. Díky této dotaci můžeme uspořádat pro žáky základních        
a středních škol zábavné workshopy a tematické „únikovky“, vytvořit propagační
materiály apod., prostřednictvím kterých mohou děti nenásilnou formou pochopit,
jak dnešní mediální svět funguje.  
A co říct závěrem? Snad jen to, že věříme, že nový rok bude o něco lepší, méně
covidový a že budeme mít více příležitostí se s vámi všemi potkávat.
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Většinu čtenářů zaujala naše letošní
vánoční výzdoba. Za tu děkujeme
především Vyšší odborní škole             
a Střední zemědělské škole Benešov,
ruku k dílu přiložily také naše
kolegyně.

VÝZDOBA  V  MKB

První adventní neděle je nazývána železná. Na
věnci zapalujeme první svíci, která
symbolizuje naději. Uctívá také proroky, kteří
předpověděli narození Krista. První adventní
týden je spjatý se svátky svaté Barbory    
a Mikuláše.
Druhá adventní neděle je bronzová a má
symbolizovat lásku a Ježíškovy jesličky.    
 V tuto neděli by se na věnci měla zapálit
druhá svíce, které se říká betlémská a je
symbolem přání míru.
Třetí adventní neděle je stříbrná nebo také
pastýřská. V tuto neděli se slaví křesťanský
svátek zvaný Gaudete. Třetí rozsvícená svíce
symbolizuje přátelství. 
Poslední adventní neděle se nazývá zlatá
nebo také andělská. V tento den se zapaluje
na věnci čtvrtá svíce, která je symbolem míru,
pokoje a lásky.

TRADICE  VÁNOČNÍHO  ADVENTU
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Internet, sociální sítě, televize, reklama, hoax, dezinformace, Tik Tok, kyberšikana.
Realita dnešního světa, ve kterém žijeme. Naučili jsme se v něm žít   a naše děti už
se do něj narodily. Myslíme si, že o tomto světě víme všechno a že to umíme
správně našim dětem předat. Ale je tomu opravdu tak? Je ale pro nás samotné
mnohdy hodně těžké rozlišit pravdu a co teprve pro děti. Kdy poznají, že se věci
mají jinak, než jim někdo říká…

MEDIÁLNÍ  VZDĚLÁVÁNÍ  V  MĚSTSKÉ
KNIHOVNĚ  BENEŠOV  V  ROCE  2022

Současná média nám přináší spoustu
rychlých odpovědí, ale tím pádem             
i spoustu nových otázek, na které je
potřeba si dobře odpovědět. "Když se
naskytla možnost zažádat o grant
Nadace OSF (Open Society Fund) na
podporu mediální gramotnosti našich
dětí, neváhali jsme," říká Hana
Zdvihalová, ředitelka benešovské
knihovny, která s nadšením dodává
"máme velkou radost, protože náš projekt
byl v plné výši podpořen. V příštím roce
tak můžeme pro žáky základních                
a středních škol uspořádat zábavné
workshopy a tematické „únikovky“,
vytvořit propagační materiály apod." Díky těmto aktivitám mohou děti

nenásilnou formou pochopit, jak dnešní
mediální svět funguje. "Zatím se chceme
zaměřit na druhý stupeň ZŠ a víceleté
gymnázium, ale určitě plánujeme se této
problematice věnovat dál a to i u dalších
věkových kategoriích. Věříme, že touto
cestou budeme cennými partnery      
v uváděné oblasti vzdělávání (a nejen      
v této oblasti) jak pro školy, pro rodiče      
a hlavně pro samotné děti," sdělují plány
Markéta Kalendová a Lenka Havelková,
oddělení pro děti MKB.
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Nově si můžete v knihovně půjčit časopis
Ottobre s moderními střihy      
a fotografiemi. Vychází pro děti      
s 36 střihy ve velikostech 62-170 cm.
Samostatně vychází také časopis pro ženy.

OTTOBRE
Pokud si chcete v klidu domova legálně
stahovat e-dokumenty, nabízíme vám
několik ověřených zdrojů. Využít
můžete také naši službu Díla
nedostupná na trhu. 

ON-LINE  ČTENÍ

V dětském oddělení si mohou děti do
konce roku zahrát hru, která se jmenuje
V naší knihovně bydlí Knihoham. Hru
vytvořili autoři hry Čaroděj Modromír
Lucie a Martin Kučerovi. "Knihohama,
který rád jí knížky, k nám poslal čaroděj 
 z pohádkové říše Škarohlíd". Snaží se
knížky sníst, proto, aby lidé přestali číst
a byli hloupí. Děti musí rychle pomoci
Knihohama vyhnat z knihovny, aby nám
nesnědl všechny knížky.

V  DĚTSKÉM  ODDĚLENÍ  TO  ŽIJE

Příběh, kterým musí děti projít, je schovaný na různých místech v dětském
oddělení. Když děti splní úkol a najdou kartičky s Knihohamem, dostanou čestný
diplom a malou odměnu ve formě slevových kupónů na nákup her na stránkách
www.carodejmodromir.cz.

http://www.carodejmodromir.cz/
https://www.carodejnickaskola.com/
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Během listopadu jste se mohli v knihovně
zapojit do sbírky Paměť národa pro
válečné veterány a zakoupit si kytičku
červeného máku na znamení úcty               
a vzpomínky. V rámci Dne válečných
veteránů jste se mohli také účastnit
přednášky Benešovsko v moci Waffen-SS
s historikem Tomášem Zouzalem.

VÁLEČNÍ
VETERÁNI
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JAN OTTO - narozen 8.11.1841
Ottův slovník naučný je česká
encyklopedie z let 1888 - 1909.
Teprve v letech 2010 slovník
překonala v počtu hesel česká
verze Wikipedie. I přesto je dodnes
používaným zdrojem informací.
Slovník je velmi podrobný, některá
hesla jsou rozpesaná na několik
stran. Přijďte si do studovny
prohlédnout kompletní vydání.
slovníku. 

SVĚTOVÝ DEN DĚTÍ
Oslavili jsme světový den dětí
kreativně a zábavně zapojením se
do soutěže se Čtyřlístkem.
Pohlednice a zábavné pracovní listy
si můžete vyzvednout u nás               
v dětském oddělení až do konce
ledna. 
Všechny děti mají právo, na to, aby
se rozvíjely a vzdělávaly se a právě
tento den nám to má připomenout.

DEN VĚZNĚNÝCH SPISOVATELŮ
Mezinárodní PEN klub si více než
třicet let připomíná 15. listopad
jako Den vězněných spisovatelů.
Zpočátku  byl zaměřen na
podporu autorů disentu. Český
PEN klub dnes vydává  autory,
kteří nemohou publikovat ve
svých zemích. 
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MEZINÁRODNÍ DEN
DOBROVOLNICTVÍ
Mezinárodní den dobrovolníků
připadá na 5. prosince a je
připomenutím a poděkováním
práce dobrovolníků. I my děkujeme
našim "knihovnickým"
dobrovolníkům, kteří nám pomáhají
se SWAPEM, semínkovnou,
odvážením knih do knihovničky        
v nemocnici, při prodeji
vyřazených knih apod.

DEN LIDSKÝCH PRÁV
Den lidských práv se slaví
každoročně na celém světě         
 10. prosince na počest příjetí
Deklarace lidských práv v roce
1948. Tento den se konají
setkávání, kulturní akce, výstavy
zabývající se otázkami lidských
práv. Kromě toho se 10. prosince
uděluje Nobelova cena míru.

SVĚTOVÝ DEN POZDRAVŮ
Tento svátek se slaví od roku 1973
a vznikl jako iniciativa dvou
amerických studentů  v době války
na Blízkém východě. Hlavním
motivem je věta "Je lepší spolu
mluvit než bojovat". Tento den
bychom měli pozdravit alespoň       
10 lidí. Ryze českým pozdravem je
nazdar. Vznikl složením z nápisu
"Na zdar důstojného Národního
divadla" při sbírce na stavbu ND .
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Na knihovnickém „toulavém“ blogu vyšla nová výletní trasa. Vydáme se do rodného
kraje malíře Josefa Lady. Právě v prosinci si totiž připomínáme výročí malířova
narození i úmrtí. Z Mnichovic půjdeme stezkou kocoura Mikeše do Ladova rodiště
Hrusic a odtud pak sejdeme do nedalekých Senohrab. Trasa měří necelých        
9 kilometrů a je vhodná také pro rodiny s dětmi.

NOVÉ  TOULKY  NA  BLOGU  

Za rok 2021 jsme na blogu zveřejnili 16 výletních tras. V žebříčku
nejnavštěvovanějších příspěvků vede trasa z Kosovy Hory do Červeného Hrádku.
Další oblíbená trasa je z Postupic do Popovic a Želichov. Na třetím místě je
procházka z Poříčí nad Sázavou do Benešova přes romantické Měsíční údolí. Na
příští rok už připravujeme nové trasy a navštívíme další zajímavá místa. Pokud
máte nějaký tip na trasu nebo místo z vašeho okolí, neváhejte a napište na
studovna@knihovna-benesov.cz.

 
 

TOULAVÝ  BLOG  V  ROCE  2021  

https://mkb-toulky.blogspot.com/2021/11/mnichovice-hrusice-senohraby.html
https://mkb-toulky.blogspot.com/
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Druhá série našich podcastů se pomalu chýlí ke konci. V uplynulých třech
měsících jste si mohli přehrát podcasty s významnými osobnostmi,  nejen          
z našeho města. 

Mými hosty byli například: rektor Jihočeské univerzity prof. Bohumil Jiroušek,
kastelánka zámku Konopiště Mgr. Jana Sedláčková nebo ředitelka MKB Ing. Hana
Zdvihalová, která natáčela podcast i se mnou a povídali jsme si v něm nejen          
o KAFÁRNĚ, ale i o tipech na vánoční dárky. 

PODCASTY  KAFÁRENSKÉ
ROZHOVORY

Jsme velmi rádi, že jste si podcasty
oblíbili a ve velkém je posloucháte - za
chvíli překročíme hranici 10 000
přehrání a to je především Vaše
zásluha! Na příští rok chystáme               
v podcastech řadu novinek a doufáme,
že se Vám budou chystané změny líbit
a zachováte nám přízeň! 

V odkazu v horní části stránky si
můžete přehrát podcasty, které vyšly       
v druhé sérii - poslední dva podcasty
budou on-line ještě letos, tak sledujte
naše sociální sítě!  

Příjemné Vánoce s podcasty vám přeje
David Veselý

https://www.canva.com/
http://www.knihovna-benesov.cz/
https://anchor.fm/knihovnabenesov/

